
Tisztelt ügyfelünk,
a Nyugatszlovákiai Vízügyi részvénytársaság (a továbbiakban csak „NySzV, r.t.”) ezennel 
tájékoztatja Önt arról, hogy a Közműhálózati Ágazatok Regulációs Hivatala (a továbbiakban 
csak „KÁRH”) úgy határozott a közműhálózati ágazatok regulálására vonatkozó 250/2012 sz. Tt. 
14 § 11 bek. és 15 § szerint, a későbbiekben kiadott jogszabályok hangzásában, összefüggésben 
a KÁRH 323/2022 sz. Tt.-ban megjelent Hirdetményének 2 § a), b) és d) betűi, 3, 8 és 10 §-val, 
amellyel meghatározta az ivóvíz termelési, közműhálózaton keresztül forgalmazott és leszállított 
ivóvíz árának-, valamint a közműhálózati csatornákon  elvezetett és tisztított szennyvíz árának 
regulálását és a regulált tevékenységek végzésének némely feltételét a vízgazdálkodásban. 
Mindez a 2023. január 1 és 2023. december 31 közti időszakra lesz érvényes és a 6. regulációs 
időszak végéig marad hatályban. A NySzV, r.t. a következő maximális árakat hagyta jóvá :

A NySzV, r.t., összhangban a KÁRH határozatával, 2023. január 1-től elvégzi a leszállított 
szolgáltatások kiszámlázását.

A vízmérők állását a következő módokon határozzuk meg:
Önleolvasással – 2023. 01. 01-től 2023. 01. 31 időszakban lehetősége van a felhasználási 
hely vízórája aktuális állásának bejelentésére az odpocet.zsvs.sk honlapunkon keresztül. Az 
elszámoláson az Ön fogyasztását felosztjuk: 2022.12.31-ig az átlagos napi fogyasztás szerint. 
Kiindulási alapul a vízóra Ön által bejelentett adatai fognak szolgálni. Ebben az esetben előnynek 
számít a legobjektívabb elszámolás az új ár érvénybelépésének dátumáig.

Becslés szerint – abban az esetben, ha nem él az odpocet.zsvs.sk honlapunkon keresztül történő 
bejelentési lehetőséggel, a 2023-as év folyamán sor kerül az Ön vízórája leolvasására a NyszV, 
r.t. munkatársa által, a szokásos leolvasási ciklusban. A fogyasztás átszámítása 2022.12.31-ig a 
számlában a napi átlagos fogyasztása szerint kerül kiszámlázásra. Alapul a vízmérő NyszV, r.t. 
munkatársa által leolvasott állása fog szolgálni.

Nyugatszlovákiai Vízügyi, r.t.    

Maximális ár Áfa nélküli ár 
€-ban/m3

Ár €-ban/m3 
+ Áfa

A határozat 
hatálybalépésének 

dátuma
Az ivóvíz termelése és leszállítása 
közműhálózati vízvezetéken keresztül 1,2700 1,5240 2023.1.1

Az ivóvíz termelése és forgalmazása 
közműhálózati vízvezetéken keresztül 0,6985 0,8382 2023.1.1

A szennyvíz elvezetése és tisztítása  
közműhálózati csatornán keresztül 1,4783 1,7740 2023.1.1
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